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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày  30 tháng 12   năm 2020 

BÁO CÁO 
Kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên  

năm học 2019 - 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-ĐHCĐ ngày 04/10/2019 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Công đoàn về công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên năm học 2019 - 2020. 

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng đã xây dựng kế hoạch, quy trình lấy ý kiến phản hồi của sinh viên 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong năm học 2019 – 2020. 

I. Thông tin chung 

1. Mục đích lấy ý kiến 

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ, xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm 

chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và 

phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại. 

- Giúp các giảng viên có thêm thông tin để phát huy những ưu điểm, khắc phục 

những nhược điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực 

hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường. 

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong hoạt động giảng dạy của giảng viên, nhằm 

điều chỉnh kế hoạch, nội dung, phương pháp giảng dạy, đề xuất giải pháp phòng ngừa 

tiêu cực, khắc phục hạn chế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Giúp khoa, bộ môn và lãnh đạo nhà trường có thêm một kênh thông tin đánh 

giá khách quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung, chương trình, đổi mới phương thức 

quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

2. Đối tượng lấy ý kiến 

- Sinh viên hệ đại học chính quy của Trường. 
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3. Đối tượng được lấy ý kiến 

- Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng giảng dạy các học phần của tham gia giảng 

dạy trong thời gian thực hiện lấy ý kiến. 

4. Thời gian lấy ý kiến 

Năm học 2019 - 2020. Thời gian lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên được tiến hành bắt đầu 3 tuần trước khi hết thời 

gian giảng dạy và kết thúc vào tuần dự trữ.  

5. Số liệu cơ bản lấy ý kiến  

- Số tiêu chí lấy ý kiến: 20 tiêu chí và 1 ý kiến khác 

- Số giảng viên được lấy ý kiến: 74 

- Số lượt sinh viên được lấy ý kiến (số phiếu): 5.604 

6. Nội dung lấy ý kiến 

 Nội dung 1: Công tác chuẩn bị giảng dạy: 

- Tiêu chí 1: Giảng viên hướng dẫn phương pháp học, giáo trình và tài liệu 

tham khảo. 

- Tiêu chí 2: Giảng viên thông báo về hình thức và phương pháp đánh giá học 

tập trước khi học. 

- Tiêu chí 3: Giảng viên chuẩn bị dụng cụ phù hợp cho bài giảng. 

 Nội dung 2: Phương pháp giảng dạy: 

- Tiêu chí 4: Giảng viên trình bày bài giảng rõ ràng dễ hiểu.. 

- Tiêu chí 5: Giảng viên sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy (thuyết trình, 

thảo luận…). 

- Tiêu chí 6: Giảng viên hướng dẫn các phương pháp học tập khi bắt đầu môn 

học. 

- Tiêu chí 7: Giảng viên sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học (máy chiếu, 

máy tính…). 

- Tiêu chí 8: Giảng viên quan tâm giải đáp thắc mắc của sinh viên. 

- Tiêu chí 9: Giảng viên khuyến khích sinh viên chủ động tham gia vào quá 

trình học tập. 

- Tiêu chí 10: Giảng viên phát huy tính tự học của sinh viên. 
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 Nội dung 3: Nội dung giảng dạy: 

- Tiêu chí 11: Giảng viên trình bày mục đích, yêu cầu của môn học rõ ràng. 

- Tiêu chí 12: Giảng viên trình bày nội dung bài giảng đầy đủ đúng theo lịch 

trình giảng dạy. 

- Tiêu chí 13: Nội dung giảng dạy thường xuyên được liên hệ với thực tế. 

 Nội dung 4: Kiểm tra đánh giá: 

- Tiêu chí 14: Giảng viên sử dụng đa dạng các phương pháp kiểm tra, đánh giá. 

- Tiêu chí 15: Thang điểm đánh giá chi tiết cho từng nội dung bài kiểm tra rõ 

ràng. 

- Tiêu chí 16: Giảng viên có nhận xét góp ý sau mỗi bài kiểm tra. 

- Tiêu chí 17: Kết quả kiểm tra, đánh giá công bằng. 

 Nội dung 5: Tác phong sư phạm và nền nếp giảng dạy: 

- Tiêu chí 18: Giảng viên giảng dạy đúng theo thời khóa biểu.. 

- Tiêu chí 19: Giảng viên có thái độ tôn trọng ứng xử đúng mực với sinh viên.. 

- Tiêu chí 20: Giảng viên tạo được môi trường hợp tác, thân thiện với người 

học. 

 Nội dung 6: Các ý kiến khác: 

- Tiêu chí 21: Các ý kiến phản hồi khác. 

7. Quá trình thực hiện lấy ý kiến 

Công tác lấy ý kiến được Phòng Khảo thí và ĐBCL xây dựng và thực hiện 

theo quy trình, các bước chính như sau: 

- Làm Tờ trình và Kế hoạch gửi Hiệu trưởng. 

- Trình, ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo. 

- Trình, ký Quyết định thành lập Ban công tác. 

- Xây dựng mẫu phiếu điều tra (danh sách các nội dung, tiêu chí bảng hỏi). 

- Triển khai phát và thu phiếu điều tra. 

- Tiến hành công tác mã hóa, nhập dữ liệu từ các phiếu điều tra. 

- Xử lý dữ liệu và tổng hợp kết quả. 

- Viết báo cáo. 

- Lưu trữ toàn bộ phiếu và văn bản liên quan. 
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8. Phương pháp xử lý phiếu 

- Ý kiến phản hồi của sinh viên được thu thập bằng việc phát phiếu và thu trực 

tiếp tại các phòng học. 

- Mỗi giảng viên được gán cho một mã là một số tự nhiên (duy nhất trong đợt 

khảo sát), mỗi phiếu của một giảng viên được đánh số từ 1 đến hết. 

- Tiến hành nhập phiếu: các chuyên viên Phòng Khảo thí & ĐBCL nhập phiếu 

theo từng giảng viên trên excel. 

- Xử lý dữ liệu để phục vụ cho việc viết báo cáo. 

II. Kết quả xử lý số liệu 

Sau thời gian triển khai khảo sát sinh viên khoa Bảo hộ lao động, thu thập 

được 5.604 phiếu khảo sát với 74 giảng viên được lấy ý kiến. Tiến hành nhập 

phiếu, việc xử lý dữ liệu và tổng hợp kết quả được tiến hành. Với 20 tiêu chí được 

đánh giá theo 5 mức độ thang điểm: 1 là mức Tốt; 2 mức Khá; 3 mức Trung bình; 

4 mức Yếu; 5 mức Kém. Tiêu chí 21 là các ý kiến đóng góp khác. Kết quả xử lý 

cho ra nhiều thông tin, báo cáo này tập trung vào một số thông tin cơ bản như sau: 

 Nội dung 1: Công tác chuẩn bị giảng dạy: 

Tiêu chí 1 2 3 4 5 
Mức Khá 

trở lên 

1 

Giảng viên hướng dẫn phương 

pháp học, giáo trình và tài liệu 

tham khảo 

3137 1848 461 97 57 89,02% 

2 

Giảng viên thông báo về hình thức 

và phương pháp đánh giá học tập 

trước khi học 

3048 1950 442 96 64 89,25% 

3 
Giảng viên chuẩn bị dụng cụ phù 

hợp cho bài giảng 
2947 1923 575 99 56 86,96% 

Tiêu chí Giảng viên hướng dẫn phương pháp học, giáo trình và tài liệu tham 

khảo với số lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 89,02%; Tiêu chí Giảng viên 

thông báo về hình thức và phương pháp đánh giá học tập trước khi học với số lượt 

cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 89,25%; Tiêu chí Giảng viên chuẩn bị dụng cụ 

phù hợp cho bài giảng với số lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 86,96%. 

 Nội dung 2: Phương pháp giảng dạy: 
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Tiêu chí 1 2 3 4 5 
Mức Khá 

trở lên 

4 
Giảng viên trình bày bài giảng rõ 

ràng dễ hiểu. 
2877 1828 653 163 78 84,03% 

5 

Giảng viên sử dụng nhiều phương 

pháp giảng dạy (thuyết trình, thảo 

luận…). 

2757 1887 753 140 65 82,90% 

6 

Giảng viên hướng dẫn các 

phương pháp học tập khi bắt đầu 

môn học. 

2854 1961 628 94 65 85,95% 

7 

Giảng viên sử dụng hiệu quả các 

phương tiện dạy học (máy chiếu, 

máy tính…). 

3070 1811 562 92 65 87,16% 

8 
Giảng viên quan tâm giải đáp thắc 

mắc của sinh viên. 
3198 1710 512 110 69 87,66% 

9 

Giảng viên khuyến khích sinh 

viên chủ động tham gia vào quá 

trình học tập. 

3134 1827 489 90 60 88,59% 

10 
Giảng viên phát huy tính tự học 

của sinh viên. 
3061 1842 543 86 64 87,62% 

Tiêu chí Giảng viên trình bày bài giảng rõ ràng dễ hiểu với số lượt cho ý kiến từ 

mức khá trở lên chiếm 84,03%; Tiêu chí Giảng viên sử dụng nhiều phương pháp 

giảng dạy (thuyết trình, thảo luận…) với số lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 

82,90%; Tiêu chí Giảng viên hướng dẫn các phương pháp học tập khi bắt đầu môn 

học với số lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 85,95%; Tiêu chí Giảng viên sử 

dụng hiệu quả các phương tiện dạy học (máy chiếu, máy tính…) với số lượt cho ý 

kiến từ mức khá trở lên chiếm  87,16%; Tiêu chí Giảng viên quan tâm giải đáp thắc 

mắc của sinh viên với số lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 87,66%; Tiêu chí 

Giảng viên khuyến khích sinh viên chủ động tham gia vào quá trình học tập với số 

lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 88,59%; Tiêu chí  Giảng viên phát huy tính 

tự học của sinh viên với số lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 87,62%. 

 Nội dung 3: Nội dung giảng dạy: 

Tiêu chí 1 2 3 4 5 
Mức Khá 

trở lên 

11 
Giảng viên trình bày mục đích, 

yêu cầu của môn học rõ ràng. 
3146 1860 451 73 72 89,36% 
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12 

Giảng viên trình bày nội dung bài 

giảng đầy đủ đúng theo lịch trình 

giảng dạy. 

3254 1830 378 75 64 90,77% 

13 
Nội dung giảng dạy thường xuyên 

được liên hệ với thực tế. 
3013 1836 570 111 72 86,56% 

Tiêu chí Giảng viên trình bày mục đích, yêu cầu của môn học rõ ràng với số lượt 

cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 89,36%; Tiêu chí Giảng viên trình bày nội dung 

bài giảng đầy đủ đúng theo lịch trình giảng dạy với số lượt cho ý kiến từ mức khá trở 

lên chiếm 90,77%; Tiêu chí Nội dung giảng dạy thường xuyên được liên hệ với thực 

tế với số lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 86,56%. 

 Nội dung 4: Kiểm tra đánh giá: 

Tiêu chí 1 2 3 4 5 
Mức Khá 

trở lên 

14 
Giảng viên sử dụng đa dạng các 

phương pháp kiểm tra, đánh giá. 
2835 1997 603 108 58 86,27% 

15 

Thang điểm đánh giá chi tiết cho 

từng nội dung bài kiểm tra rõ 

ràng. 

2936 1936 559 104 66 86,98% 

16 
Giảng viên có nhận xét góp ý sau 

mỗi bài kiểm tra. 
2960 1854 595 127 64 85,96% 

17 
Kết quả kiểm tra, đánh giá công 

bằng. 
3206 1807 427 84 76 89,52% 

Tiêu chí Giảng viên sử dụng đa dạng các phương pháp kiểm tra, đánh giá với số 

lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 86,27%; Tiêu chí Thang điểm đánh giá chi 

tiết cho từng nội dung bài kiểm tra rõ ràng với số lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên 

chiếm 86,98%; Tiêu chí Giảng viên có nhận xét góp ý sau mỗi bài kiểm tra với số 

lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 85,96%; Tiêu chí Kết quả kiểm tra, đánh giá 

công bằng với số lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 89,52%. 

 Nội dung 5: Tác phong sư phạm và nền nếp giảng dạy: 

Tiêu chí 1 2 3 4 5 
Mức Khá 

trở lên 

18 
 Giảng viên giảng dạy đúng theo 

thời khóa biểu. 
3585 1598 301 53 63 92,55% 

19 
 Giảng viên có thái độ tôn trọng 

ứng xử đúng mực với sinh viên. 
3639 1521 294 66 80 92,14% 
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20 
 Giảng viên tạo được môi trường 

hợp tác, thân thiện với người học. 
3527 1496 382 89 106 89,70% 

Tiêu chí Giảng viên giảng dạy đúng theo thời khóa biểu với số lượt cho ý kiến 

từ mức khá trở lên chiếm 92,55%; Tiêu chí Giảng viên có thái độ tôn trọng ứng xử 

đúng mực với sinh viên với số lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 92,14%; 

Tiêu chí Giảng viên tạo được môi trường hợp tác, thân thiện với người học với số 

lượt cho ý kiến từ mức khá trở lên chiếm 89,70%. 

Số lượt bình chọn theo tiêu chí được thể hiện dạng biểu đồ như sau: 

 

 Về ý kiến khác 

Trong phiếu lấy ý kiến, ngoài các tiêu chí (từ C1 đến C20) được đánh giá 

theo mức với thang điểm tương ứng còn có tiêu chí về ý kiến khác (gọi là tiêu chí 

C21). Tiêu chí này cho nhiều thông tin rất có giá trị vì đó là tâm tư của sinh viên, 

tiêu chí mà các em có thể bộc bạch rõ nhất ý kiến của mình, những ý kiến rất thật 

của các em là những thông tin quý giá để giảng viên có thể hiểu hơn nguyện vọng 

của sinh viên hơn, từ đó phát huy những ưu điểm, hạn chế, khắc phục những 

nhược điểm. Nhận thấy tiêu chí này rất có giá trị nên Phòng Khảo thí đã tập hợp 

đầy đủ, nguyên văn ý kiến của sinh viên theo từng giảng viên trong toàn đợt lấy ý 

kiến (xem Phụ lục Tổng hợp ý kiến khác Đợt lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, năm học 2019- 2020 kèm theo).  

III. Kết luận và kiến nghị 
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Công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên và kết quả thu được là một kênh 

thông tin quan trọng góp phần để xây dựng giải pháp đảm bảo và nâng cao chất 

lượng đào tạo. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và ĐBCL mà còn là 

nhiệm vụ mỗi giảng viên, sinh viên. Các khoa, bộ môn cần quán triệt về tầm quan 

trọng của công tác này tới toàn thể giảng viên và sinh viên của bộ phận mình, đồng 

thời phối hợp tốt hơn nữa với Phòng Khảo thí và ĐBCL để công tác lấy ý kiến 

phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đạt hiệu quả cao 

hơn. 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2019 – 2020 được sử dụng để tham khảo giúp ích cho công tác quản 

lý của lãnh đạo khoa, bộ môn. Các số liệu được lưu trữ để báo cáo các cấp quản lý 

khi có yêu cầu và để sử dụng trong công tác ĐBCL của Nhà trường. 

Khoa khi nhận được báo cáo và Phụ lục Kết quả lấy ý kiến  đợt này, thông 

báo kết quả rộng rãi tới toàn thể giảng viên, tổ chức họp rút kinh nghiệm và xây 

dựng kế hoạch Tự đảm bảo chất lượng giảng dạy của bộ phận mình. 

Phòng Khảo thí và ĐBCL lập kế hoạch và tiếp tục triển khai công tác lấy ý 

kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong năm học 

mới, mở rộng lấy ý kiến phản hồi từ người học các hệ đào tạo khác; tổ chức hướng 

dẫn nghiệp vụ tốt hơn cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện công tác lấy ý kiến, 

lưu ý hơn với cán bộ đi lấy phiếu để chất lượng thông tin từ các phiếu cao hơn. 

Phòng Khảo thí và ĐBCL cải tiến quy trình lấy ý kiến sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên. Trong đó chú ý chuẩn hóa các mẫu văn bản liên quan và 

công tác lưu trữ sau mỗi đợt lấy ý kiến theo hướng bám các tiêu chí trong Tự đánh 

giá theo bộ tiêu chuẩn mới (Thông tư 12/2017 – TT/BGDĐT). 

Phòng Khảo thí và ĐBCL kiến nghị giải pháp mới trong việc sử dụng dữ liệu 

sau đợt lấy ý kiến đợt này, theo các bước như sau: 

- Mã hóa ngẫu nhiên họ và tên mỗi giảng viên thành một số tự nhiên duy nhất 

(mỗi giảng viên được gán cho một mã số). Phòng Khảo thí và ĐBCL quản lý, bảo 

mật dữ liệu mã số của giảng viên. Sau khi có bảng tổng hợp kết quả xử lý Phòng 

Khảo thí và ĐBCL báo mã số cho Trưởng khoa, bộ môn. Trưởng khoa, bộ môn có  



9 
 



10 
 

 


